STATUT FUNDACJI
AKADEMII POLSKIEGO SUKCESU
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu” zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona przez
Fundatorów w osobachŚ
-

prof. dr hab.n.med. Henryk Skarżyński

-

mgr Ryszard Konwerski

-

dr Witold Rybczyński

-

dr Stanisław Leszek

zwanych dalej „Fundatorami”, zawiązana aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem
Stefanem Wi niewskim dnia 16 wrze nia 2013 roku za numerem repertorium A nr 2256 działa
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U. z 1991r Nr 46,
poz.203) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowo ć prawną.
§3
Nadzór nad działalno cią Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§4
1.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

2.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.

Fundacja może powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe.

4.

Fundacja może przystępować do innych fundacji o podobnych celach statutowych.

5.

Fundacja używa okrągłej pieczęci w otoku, wskazującej jej nazwę i siedzibę.
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6.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

Rozdział II
Cele i Formy Działalności
§5
Celami Fundacji sąŚ
1) popularyzacja wybitnych osiągnięć Polaków w kraju i za granicą w każdej dziedzinie życia
społecznego, politycznego, ekonomicznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i
edukacyjnego,
2) promocja dążeń i wspieranie działań umożliwiających osiąganie sukcesów w życiu
społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym i
edukacyjnym,
3) rozwój przedsiębiorczo ci, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm oraz
doskonalenie umiejętno ci i kwalifikacji kadr,
4) wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,
5)

wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu,
§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) programy stypendialne dla najzdolniejszej młodzieży polskiej i polonijnej oraz staże i
praktyki,
2) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu
wiedzy na temat znaczących osiągnięć Polaków w kraju i za granicą,
3) organizację spotkań dyskusyjnych, seminariów edukacyjnych i debat oraz kampanii
społecznych,
4) przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągane sukcesy w kraju i za granicą,
§7
1.

Fundacja może ustanawiać medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub samej Fundacji.

2.

Szczególnym i głównym wyróżnieniem przyznawanym przez Fundację jest „Medal
Akademii Polskiego Sukcesu”.

3.

„Medal Akademii Polskiego Sukcesu” jest przyznawany przez Kapitułę Medalu Akademii
Polskiego Sukcesu powołaną przez Zgromadzenie Fundatorów.
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Rozdział III
Organy i Struktura Organizacyjna Fundacji
§8
Organami Fundacji sąŚ
1.

Zgromadzenie Fundatorów.

2.

Rada Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji.

4.

Rada Programowa Fundacji
§9

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata.
§ 10
Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają zwykłą większo cią głosów, przy obecno ci co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, je li dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 11
Najwyższą władzą Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów
§ 12
1.

W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy, którzy ze swego grona wybierają
Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekretarza.

2.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera Radę Fundacji i jej Przewodniczącego na czteroletnią
kadencję oraz powołuje Kapitułę „Medalu Akademii Polskiego Sukcesu” oraz powołuje
Radę Programową Fundacji i jej Przewodniczącego.

3.

Zgromadzenie Fundatorów powołuje Zarząd.

4.

Zgromadzenie Fundatorów odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak
niż jeden raz w roku.

5.

Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia Fundatorów z
własnej inicjatywy lub na wniosek Rady albo Zarządu Fundacji, a także na żądanie
Fundatora.

6.

Posiedzenia zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej, faksu,
przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

7.

Z posiedzeń Zgromadzenia sporządza się protokoły podpisane przez przewodniczącego
zgromadzenia i protokolanta.
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8.

Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą
większo cią głosów.

9.

Fundator może wyznaczyć swoich następców.

10. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należyŚ
1) uchwalanie kierunków działalno ci Fundacji,
2) uchwalanie zmian Statutu i celów Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Członków Rady,
Rada Fundacji
§ 13
1.

Rada Fundacji nadzoruje działalno ć i prace Zarządu Fundacji.

2.

W skład Rady Fundacji wchodzi od 4 do 40 osób.

3.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady
na okres czteroletniej kadencji.

4.

Rada Fundacji odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na pół roku.

5.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek
Zarządu lub co najmniej pięciu Członków Rady.

6.

W wypadku wniosku Zarządu o zwołanie posiedzenia Rady, jej posiedzenie powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku.

7.

Do kompetencji Rady należyŚ
1) zatwierdzanie rocznych i trzyletnich planów działalno ci Fundacji opracowanych przez
Zarząd,
2) ocena działalno ci Zarządu Fundacji oraz zatwierdzenie sprawozdań rocznych
z działalno ci Fundacji,
3) ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych oraz odznak Fundacji,
4) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Fundacji,
5) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji.
§ 14

1.

Rada sporządza protokoły ze swoich posiedzeń, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

2.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

3.

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większo cią głosów oddanych w obecno ci
co najmniej połowy członków Rady.

4.

W wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.

5.

Zasady zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz zasady podejmowania uchwał okre li
regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
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§ 15
Do wyłącznych kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należyŚ
1) zwoływanie i organizacja posiedzeń Rady,
2) kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę,
3) reprezentowanie Rady wobec innych organów Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 16
1.

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres czteroletniej
kadencji.

2.

Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 Członków.

3.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera Prezesa Zarządu spo ród osób powołanych do Zarządu.
W wypadku Zarządu jednoosobowego, powołany członek Zarządu pełni funkcję Prezesa
Zarządu.

4.

Po upływie kadencji, każdy z członków Zarządu może być ponownie powołany w skład
Zarządu, chyba że nie uzyska absolutorium.

5.

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje działalno cią Fundacji.

6.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji
innych organów Fundacji, a w szczególno ciŚ
1) opracowywanie planów działalno ci Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania,
2) przyjmowanie w imieniu Fundacji spadków, darowizn, subwencji i dotacji,
3) opracowywanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz zasad zatrudniania
i wynagradzania pracowników,
4) opracowywanie i uchwalanie regulaminu prac Zarządu oraz zasad prowadzenia
gospodarki finansowej Fundacji.
5) składanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania w tym sprawozdania
finansowego ze swojej działalno ci za rok ubiegły Ministrowi Pracy i Polityki
Społecznej.
6) W wypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu podejmowane zwykłą
większo cią głosów, przy czym w wypadku równej liczby głosów, rozstrzygający
jest głos Prezesa Zarządu.
7) Do składania o wiadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Ś
1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy – Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
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Rada Programowa Fundacji
& 17
1. Zgromadzenie Fundatorów powołuje Radę Programową na czas nieokre lony.
2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
3. Rada liczy od 10 do nieokre lonej liczby osób.
4. Rada składa się z osób o znanym autorytecie społecznym, wybitnych osiągnięciach
naukowych, zawodowych z różnych dziedzin, których działalno ć wydatnie podnosi
efektywno ć oraz prestiż i znaczenie Fundacji.
5. Zasady działania Rady okre li Regulamin Pracy przygotowany przez Radę Fundacji
akceptowaną przez Zgromadzenie Fundatorów i Radę Programową.

Rozdział IV
Majątek i Dochody Fundacji
§ 18
1.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,- zł. (dwa tysiące
złotych) oraz rodki finansowe w wysoko ci 2.000,- zł. (dwa tysiące złotych) przeznaczone
na prowadzenie działalno ci gospodarczej.

2.

Dochodami Fundacji pochodzą w szczególno ci zŚ
1) darowizn, spadków, zapisów,
2)

dotacji, subwencji oraz grantów,

3)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)

dochodów z majątku Fundacji,

5)

dochodów z działalno ci gospodarczej Fundacji,
§ 19

Osoby fizyczne lub prawne z kraju i z zagranicy, które wniosą do Fundacji rodki finansowe lub
majątkowe o warto ci co najmniej 30.000zł. bądź równowarto ć w innej walucie, uzyskają
honorowy tytuł darczyńcy lub sponsora Fundacji.
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Rozdział V
Postanowienia Końcowe
§ 20
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej rodków finansowych i majątku.

2.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

4.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§ 21

rodki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na
podstawie uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
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